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Anslut eller ändra uttagskonto i annan bank
Ett enkelt sätt att göra uttag från SevenDay Sparkonto är att ansluta ett uttagskonto i en annan bank. Det görs genom att fylla i nedanstående
uppgifter. När vi har mottagit den ifyllda blanketten kommer vi att kontrollera att angivet konto disponeras av en vårdnadshavare. Detta gör vi för
att vara säker på att pengarna aldrig kan överföras till någon obehörig.Tänk på att ifall det finns fler vårdnadshavare disponerar dessa kontot var
för sig, läs mer i kontovillkoren för SevenDay Sparkonto.
Om ni har några frågor kontakta vårt Kundcenter på 0770 - 17 77 70 alla vardagar mellan 08.00 - 18.00.

För- och efternamn Kontohavare

Personnummer
-

SevenDay Sparkontonummer

För- och efternamn Vårdnadshavare 1

För- och efternamn Vårdnadshavare 2

Fyll i det konto i annan bank som du/ni vill föra över pengar till när du/ni gör ett uttag från SevenDay Sparkonto.
Clearingnr*

Kontonummer

*Clearingnummer är det fysiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor, se ditt kontoutdrag. Swedbank har ibland fem siffror
8327-9XXXXX. Utelämna då den femte siffran (i detta fall 9). För Svenska Handelsbanken anges kontorsnummer som börjar med 6XXXX.

Jag/vi vill ansluta angivet konto i annan bank som uttagskonto. Jag/vi ger härmed SevenDay Bank fullmakt
att kontrollera med kontoförande bank att kontot disponeras av mig/oss.

Ort och datum

Ort och datum

Namnteckning Vårdnadshavare 1

Namnteckning Vårdnadshavare 2

Namnförtydligande Vårdnadshavare 1

Namnförtydligande Vårdnadshavare 2

Posta till:
SevenDay Bank
Frisvar 205 04 958
164 20 Kista
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